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1.1. Jak a kde hledat prJak a kde hledat prááci?ci?
3 z3 záákl. mokl. možžnostinosti::
1. 1. personpersonáálnlníí agentury agentury 
2. 2. nabnabíídky prdky prááce na internetu ce na internetu ( nap( napřř. . JobsJobs, Hled, Hledáám m 

prpráácici,,……))
3. ti3. tiššttěěnnáá personpersonáálnlníí inzerce v odborninzerce v odbornéém nebo m nebo 

denndenníím tisku, teletext, rm tisku, teletext, ráádio,dio,……
( nap( napřř. . DNES DNES -- ZamZaměěstnstnáánníí, Hospod, Hospodáářřskskéé noviny noviny ––
KariKariééra ra ))
JinJinéé momožžnosti jak znosti jak zíískat prskat prááci:ci: ÚÚřřad prad prááce, kamarce, kamaráádi, di, 
rod.prod.přřííslusluššnníícici



PersonPersonáálnlníí agentury zprostagentury zprostřředkovedkováávajvajíí
zamzaměěstnstnáánníí, pr, prááci nebo brigci nebo brigáádu zadu za
komerkomerččnníím m úúččelem, tzn. pro koneelem, tzn. pro koneččnnééhoho
zamzaměěstnavatele za stnavatele za úúplatu neboli poplatek platu neboli poplatek 
najde vhodnnajde vhodnéé kandidkandidááty pro daný pracovnty pro daný pracovníí
post. post. 
Seznam personSeznam personáálnlníích agentur nach agentur na
www.www.zamestnanizamestnani..kvalitnekvalitne..czcz

2.2. PersonPersonáálnlníí agenturyagentury



UchazeUchazečč by si mby si měěl vybl vybíírat rat perspers. agenturu . agenturu podle tpodle těěchto pravidel:chto pravidel:
1.1. agentura musagentura musíí nabnabíízet pozici v regionu, zet pozici v regionu, kde chcete prkde chcete prááci vykonci vykonáávat vat 
2.2. agentura by magentura by měěla nabla nabíízet pozice v oboru, zet pozice v oboru, ve kterve kteréém chcete zamm chcete zaměěstnstnáánníí najnajíít t 
3.3. solidnsolidníí agentura by nemagentura by neměěla za svla za svéé sluslužžby by od svých uchazeod svých uchazečůčů brbráát poplatky t poplatky 
(za registraci v agentu(za registraci v agentuřře, za uplatne, za uplatněěnníí --nalezennalezeníí pracovnpracovníího mho míísta) sta) 

4.4. agentura by magentura by měěla mla míít dobrt dobréé reference reference (od uchaze(od uchazečůčů i zami zaměěstnavatelstnavatelůů) ) 



3. Velk3. Velkéé personpersonáálnlníí agenturyagentury
++ šširiršíší pracovnpracovníí nabnabíídka, od vdka, od vííce zamce zaměěstnavatelstnavatelůů a a ve vve věěttšíším pom poččtu obortu oborůů. . 
++ zkuzkuššenostenost
++ profesionalitaprofesionalita
–– formformáálnlněějjšíší prostprostřřededíí
–– mméénněě ččasu na pohovor s kandidasu na pohovor s kandidáátemtem
–– neosobnneosobníí registrace na poregistrace na poččíítatačči i 
–– velkvelkéé mnomnožžstvstvíí uchazeuchazečůčů
–– mméénněě ččasu pasu přřemýemýššlet nad jednotlivými kandidlet nad jednotlivými kandidááty ty i poi požžadavky klientadavky klientůů



MenMenšíší personpersonáálnlníí agenturyagentury
++ individuindividuáálnlněějjšíší ppřříístup k osobstup k osoběě uchazeuchazečče o e o zamzaměěstnstnáánníí
++ ppřřesnesněějjšíší specifikace pspecifikace přředstav uchazeedstav uchazečče o e o budoucbudoucíím zamm zaměěstnstnáánníí i o potencii o potenciáálnlníím m zamzaměěstnavatelistnavateli
++ kandidkandidáát dostane vt dostane věěttšíší prostor pro svou prostor pro svou prezentaci a mprezentaci a máá momožžnost napravit i pnost napravit i přříípadný padný negativnnegativníí prvnprvníí dojemdojem
++ svoje klienty svoje klienty -- zamzaměěstnavatele dobstnavatele dobřře znaje znajíí, jsou , jsou mnohem vmnohem vííce motivovance motivovaníí najnajíít tt těěmto mto zamzaměěstnavatelstnavatelůům vhodnm vhodnéé kandidkandidáátyty
–– menmenšíší popoččet klientet klientůů
–– menmenšíší profesionalitaprofesionalita
–– menmenšíší nabnabíídkadka



4. Zprost4. Zprostřředkovedkováánníí
zamzaměěstnstnáánníí

•• ZprostZprostřředkovedkováánníí zamzaměěstnstnáánníí je jednou z klasických forem je jednou z klasických forem sluslužžby poskytovanby poskytovanéé na trhu prna trhu prááce a znamence a znamenáá komplexnkomplexníísluslužžbu, kterbu, kteráá zahrnuje vyhledzahrnuje vyhledáánníí, výb, výběěr, testovr, testováánníí uchazeuchazečče e a jeho na jeho nááslednslednéé zprostzprostřředkovedkováánníí ke klientovi personke klientovi personáálnlnííagentury.agentury.
NNáábor a výbbor a výběěr pracovnr pracovnííkkůů

•• CCíílem nlem nááboru je zboru je zíískskáánníí odbornodborněě a profesna profesněě vhodných vhodných pracovnpracovnííkkůů v potv potřřebnebnéém m ččase pro konkrase pro konkréétntníí pracovipracoviššttěěppřřííslusluššnnéé hospodhospodáářřskskéé organizace.organizace.
•• VýbVýběěr pracovnr pracovnííkkůů tedy spotedy spoččíívváá v posouzenv posouzeníí kvalifikakvalifikaččnníích a ch a osobnostnosobnostníích pch přředpokladedpokladůů konkrkonkréétntníího pracovnho pracovnííka a jejich ka a jejich porovnporovnáánníí s ns náároky prroky prááce, kterou mce, kterou máá vykonvykonáávat.vat.



•• Analýza pracovnAnalýza pracovníího mho míístasta
•• Nejen pro proces pNejen pro proces přřijijíímmáánníí pracovnpracovnííkkůů, ale pro efektivn, ale pro efektivníí prprááci s ci s lidskými zdroji je dlidskými zdroji je důůleležžititéé podrobnpodrobněě popsat kapopsat kažžddéé i novi nověě vzniklvznikléépracovnpracovníí mmíísto v podniku. sto v podniku. 
•• Z tZ těěchto informacchto informacíí lze pak formulovat konkrlze pak formulovat konkréétntníí specifickspecifickéépopožžadavky na danadavky na danéé mmíísto, vymezit kvalifikasto, vymezit kvalifikaččnníí popožžadavky a adavky a žžáádoucdoucíí osobnostnosobnostníí charakteristiky a dovednosti pracovncharakteristiky a dovednosti pracovnííka, který ka, který by mby měěl pracovnl pracovníí funkci vykonfunkci vykonáávat. vat. 
•• Metody výbMetody výběěru pracovnru pracovnííkkůů•• Mezi zMezi záákladnkladníí metody výbmetody výběěru pracovnru pracovnííkkůů, kter, kteréé personpersonáálnlnííagentura pagentura přři svi svéé prprááci vyuci využžíívváá, pat, patřříí: : 

personpersonáálnlníí anamnanamnééza za –– žživotopisivotopis
dotazndotazníík a výbk a výběěrový rozhovor (interview).rový rozhovor (interview).

•• Podle potPodle potřřeby lze doplnit tyto zeby lze doplnit tyto záákladnkladníí metody metodou testovmetody metodou testováánníízpzpůůsobilosti (sobilosti (xpertxpert testingtesting). Testov). Testováánníí zpzpůůsobilosti v sobsobilosti v soběězahrnuje testy odbornzahrnuje testy odbornéé, psychologick, psychologickéé a specia speciáálnlníí..•• OdbornOdbornéé testy jsou vhodntesty jsou vhodnéé pro posuzovpro posuzováánníí odborných odborných ppřředpokladedpokladůů pro výkon prpro výkon prááce (vhodnce (vhodnéé pro manapro manažžery). ery). 
•• Z psychologických testZ psychologických testůů se vyuse využžíívajvajíí napnapřřííklad testy vklad testy věědomostndomostníí, , osobnostnosobnostníí čči simulai simulaččnníí hry, v nichhry, v nichžž se simulujse simulujíí skuteskuteččnnéé pracovnpracovnííproblprobléémy (nmy (náástroje pro hodnocenstroje pro hodnoceníí –– tzv.tzv.assessmentassessment centerscenters). ). •• Z ostatnZ ostatníích testch testůů se pak nejvse pak nejvííce osvce osvěěddččili testy manuili testy manuáálnlníí zruzruččnosti, nosti, kterkteréé pompomááhajhajíí ppřři výbi výběěru pracovnru pracovnííkkůů do nejrdo nejrůůznzněějjšíších výrobnch výrobníích ch odvodvěětvtvíí..



5. 5. PoskytovatelPoskytovateléé
personpersonáálnlníích sluch služžebeb

•• Poskytovatelem personPoskytovatelem personáálnlníí sluslužžby mby můžůže být e být jakjakáákoliv prkoliv práávnickvnickáá osoba, kterosoba, kteráá se rozhodne se rozhodne provprováádděět na t na ččeskeskéém trhu prm trhu prááce výdce výděěleleččnou nou ččinnost. innost. •• PoskytovatelPoskytovateléé personpersonáálnlníích sluch služžeb ve veb ve věěttššininěěppřříípadpadůů pracujpracujíí s osobns osobníími, nmi, něěkdy i s citlivými kdy i s citlivými daty. daty. •• PodlPodlééhajhajíí tedy rovntedy rovněžěž ustanovenustanoveníím Zm Záákona kona 101/2000 Sb. 101/2000 Sb. •• Je nutnJe nutnéé vlastnit vlastnit žživnostenskivnostenskáá opropráávnvněěnníí, v , v ppřříípadpaděě zprostzprostřředkovedkováánníí zamzaměěstnstnáánníí i zvli zvlášáštntníípovolenpovoleníí od Ministerstva prod Ministerstva prááce a socice a sociáálnlníích vch věěccíí a a Ministerstva Ministerstva šškolstvkolstvíí, ml, mláádedežže a te a těělovýchovy. lovýchovy. 



PersonPersonáálnlníí sluslužžby lze rozdby lze rozděělit do lit do 
nněěkolika zkolika záákladnkladníích kategorich kategoriíí: : 
1.1. ZprostZprostřředkovedkováánníí zamzaměěstnstnáánníí (r(růůznznéé formy testovformy testováánníí--permanent permanent placementplacement))2.2. TemporaryTemporary help help -- dodoččasnasnéé ppřřididěělovlováánníí pracovnpracovnííkkůů(prov(provááddíí se na zse na záákladkladěě povolenpovoleníí MPSV a jednotlivých MPSV a jednotlivých žživnostenských oprivnostenských opráávnvněěnníí) ) 3.3. OutplacementOutplacement (slu(služžba, jejba, jejíímmžž ccíílem je poskytnout lem je poskytnout komplexnkomplexníí profesionprofesionáálnlníí podporu spolepodporu společčnosti a nosti a zamzaměěstnancstnancůům pm přřed, bed, běěhem i po procesu organizahem i po procesu organizaččnníích ch zmzměěn spojených se snin spojených se snižžovováánníím pom poččtu pracovntu pracovnííkkůů) ) 4.4. OutsourcingOutsourcing (p(přřevzetevzetíí kompletnkompletníí odpovodpověědnosti za dnosti za ucelenou ucelenou ččáást aktivit spolest aktivit společčnosti znosti záákaznkaznííka) ka) 
5.5. OstatnOstatníí personpersonáálnlníí sluslužžby (provby (provááddíí se na zse na záákladkladěějednotlivých jednotlivých žživnostenských oprivnostenských opráávnvněěnníí, nebo povolen, nebo povolenííMMŠŠMT) MT) 



6. Asociace poskytovatel6. Asociace poskytovatelůů
personpersonáálnlníích sluch služžeb (APPS)eb (APPS)

•• oficioficiáálnlněě vznikla v roce 2002. vznikla v roce 2002. 
•• neznezáávislvisláá a dobrovolna dobrovolnáá zzáájmovjmováá organizaceorganizace
•• profesnprofesníí organizace personorganizace personáálnlníích agentur a poradenských ch agentur a poradenských 

spolespoleččnostnostíí v oblasti poskytovv oblasti poskytováánníí personpersonáálnlníích sluch služžebeb
ZaklZakláádajdajííccíí ččlenovlenovéé:: Start, Start, AdeccoAdecco, , ManpowerManpower, Index , Index 

PlusPlus
ČČlenovlenovéé:: Start, Start, AdeccoAdecco, , ManpowerManpower, Index Plus, AYS, , Index Plus, AYS, 

GraftonGrafton recruitmentsrecruitments, , NeumannpartnersNeumannpartners



CCííle:le:
1.1. vytvvytváářřeneníí podmpodmíínek pro nek pro úúspspěěššný rozvoj stabilnný rozvoj stabilníího trhu  ho trhu  pracovnpracovníích sil v ch sil v ČČeskeskéé Republice. Pro jeho dosaRepublice. Pro jeho dosažženeníí APPS   APPS   

komunikuje s pkomunikuje s přřííslusluššnými institucemi i stnými institucemi i stáátntníími orgmi orgáány. ny. 2.2. respektovrespektováánníí prprááv a oprv a opráávnvněěných zných záájmjmůů jednotlivcjednotlivcůů i i podnikajpodnikajííccíích subjektch subjektůů, zejm, zejmééna prna prááva na svobodnou va na svobodnou volbu povolvolbu povoláánníí a pa přříípravu k npravu k něěmu, prmu, prááva zva zíískskáávat vat prostprostřředky pro svedky pro svéé žživotnivotníí potpotřřeby praceby pracíí, pr, prááva na va na spravedlivou odmspravedlivou odměěnu za prnu za prááci, prci, prááva na uspokojivva na uspokojivéépracovnpracovníí podmpodmíínky a rovnnky a rovnéé zachzacháázenzeníí se vse vššemi emi zamzaměěstnanci a prstnanci a prááva na svobodnva na svobodnéé podnikpodnikáánníí, nebo , nebo provozovprovozováánníí jinjinéé hospodhospodáářřskskéé ččinnosti. innosti. 
3.3. podpora profesnpodpora profesníího rozvoje svých ho rozvoje svých ččlenlenůů4.4. propagace personpropagace personáálnlněě -- poradenskporadenskéé ččinnosti innosti 
5.5. poskytovposkytováánníí informainformaččnníí a poradenska poradenskéé sluslužžby svým by svým ččlenlenůům, materim, materiáállůů, po, pořřááddáá nníí spolespoleččných akcných akcíí a konferenca konferencíí6.6. omezenomezeníí diskriminace na diskriminace na ččeskeskéém trhum trhu



7. P7. Přřííklady personklady personáálnlníích ch 
agenturagentur



• vznik fúzí dvou významných personálních společností - ADIA a ECCO - v r. 1996• dnes ADECCO GROUP poskytuje svůj servis v 71 zemích světa• zaměstnává 28 000 vlastních zaměstnancův 5 800 pobočkách a denně umístí 650 000 uchazečů u 100 000 svých klientů• za rok 2002 - čistý obrat ve výši 25,1 mld CHF, zisk činil 362 mil CHF.

• v České republice působí od r. 1992 • dodával personál pro Výroční zasedání MMF a Světové banky v r. 2000 a summit NATO v r. 2002

Agentura Adecco



Adecco ve světě



Adecco v ČR



Agentura START
• nabízí své služby v celoevropském měřítku již déle než 30 let • 2. největší agentura poskytující služby v    oblasti lidských zdrojů v Nizozemí a působív 11 zemích Evropy. • START ČR byl prvním pokuse nizozemského Startu o založení mezinárodní aktivity a to v roce 1991 formou společného projektu mezi  československou a nizozemskou vládou. • poskytovatel kvalitních služeb, i pro  specifické skupiny na trhu práce, jako jsou starší nebo postižení lidé



• kořeny v největší slov. personální agentuře   NOSLUŠ• rok založení 1991• úzké zaměření na studentskou pracovní sílu
Partneři: Ahold, AISA, Amasia, Baumax ČR, Bonton, Cesaro, 
Čechofracht, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČMSS, Český Telecom, ČSAD, ČSL, Davay, Delvita, Elektrolux, Ferona, Fischer, Gillette Czech, Globus, Group 4 Securitas, GTS, Henkel, Hornbach, IBM ČR, IKEA, Kaufland, Komerční pojišťovna, Makro, Mediatel, Metro, Ministerstvo kultury, Nestlé, Odkolek, Papirius, Pražské pivovary, PVT, Raab Karcher Securiton, RadioMobil, Rendl, ROSSMANN, Schwarzkopf, STEM/MARK, Tabák, Tesco, The Prague Post, Tchibo Praha, Unilever ČR, WAP 

Agentura INDEX plus



DDěěkujeme za kujeme za 
pozornostpozornost


